
 

Aan: College van B & W van Hengelo   

 per mail via raadsgriffie 

 

De nadere bestudering van de Transitievisie Warmte en de technologische ontwikkelingen op het 
gebied van mogelijkheden voor verwarming van woningen hebben er toe geleid, dat wij een aantal 
vragen hebben. 

Wij realiseren ons dat de totale hoeveelheid “gratis” restwarmte van Twence en Nobian in principe 
voldoende is om alle woningen van Hengelo van warmte te voorzien. Een goed warmtenet zou dan 
ook de meest voor de hand liggende keuze zijn. Voor de betaalbaarheid van warmtevoorziening 
d.m.v. een warmtenet zou het meest ideale scenario zijn dat alle inwoners van Hengelo hieraan mee 
werken. Het enthousiasmeren van de inwoners zou daarom voortvarend aangepakt moeten worden. 

   Bent U het met ons eens, dat zolang de prijs van een warmtenet gekoppeld blijft aan de 
aardgasprijs, dit tot gevolg heeft dat veel inwoners op langere termijn goedkoper uit zullen zijn met 
een hybride warmtepomp ?  Zo nee, hoe ziet u dit dan? 

   Bent U het met ons eens, dat het “niet duurder dan gas” principe vervangen zou moeten worden 
door het “Goedkoper dan Warmtepomp Principe”?  Zo nee, wat is uw bezwaar? 

  Kunt u aangeven voor hoeveel jaar gegarandeerd warmte geleverd kan worden via het beoogde 
warmtenet gelet op de Brusselse ambitie om het afvalverbranden richting 2050 uit te faseren? 

Het zal u bekend zijn dat de rechten van de consument op de leveringszekerheid duidelijk is 
vastgelegd in de gaswet. “ De ACM is van mening, dat de mate van consumentenbescherming niet 
mag afhangen van verschillen in warmtebron, type woning, type consument of soort netwerk van 
warmtelevering.” 

  Is dit bij overgang naar een warmtenet goed geregeld? Zo nee, waarom niet? 

Biogas. 

Hoewel biogas op dit moment nog niet in voldoende mate voorhanden is, zien wij dit op niet al te 
lange termijn toch als een mogelijk alternatieve mogelijkheid voor het verwarmen van woningen. We 
denken daarbij aan de vergisting van organisch materiaal bij Twence, de mestvergister in Zenderen 
en eventueel de vergisting van de natte fractie uit het afval van een nascheidingsinstallatie zoals wij 
die graag gebouwd zien worden bij Twence. We realiseren ons dat dit nog een aantal jaren zal duren 
voor dit biogas beschikbaar is, maar vóór 2030 moet dit zeker mogelijk zijn. Dus we hebben de tijd 
nog even. 



   Bent u het met ons eens dat het mogelijk moet zijn om vóór 2030 voldoende biogas beschikbaar te 
hebben om een groot deel van de woningen mee te verwarmen? Zo nee, per wanneer denkt u dat 
dit wel beschikbaar komt?? 

  Bent u op de hoogte van de recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie, waarin het recht op 
vrije toegang tot energienetten voor de consument is geregeld, omdat de overheid naast wetgever 
ook beleidsmaker is en in Nederland ook aandeelhouder, waardoor het gevaar van 
belangenverstrengeling dreigt?  Zo nee, wilt u dan zo snel mogelijk zorgen dat u deze uitspraak 
bestudeert? 

   Omdat in de transitievisie warmte de focus legt op woningen, die slechts voor22% van het 
gasverbruik, terwijl bedrijven verantwoordelijk zijn  voor 78% van het gasverbruik de volgende vraag: 

  Welke initiatieven heeft de gemeente al genomen om het gasverbruik bij bedrijven terug te       
dringen? 

De hele transvisie warmte is bedoeld om de CO2 uitstoot te verminderen. Om CO2 terug te dringen 
zou naar onze mening gekeken moeten worden naar de grootste CO2 “producenten” van Hengelo. 
Met stip staat Twence op 1.  Hoewel  Twence net heeft aangekondigd subsidie te ontvangen voor de 
bouw van een installatie voor het afvangen van CO2, Levert dit niet veel CO2 besparing op, immers, 
het CO2 dat zoals beoogd in kassen word vrijgelaten in kassen om planten beter te laten groeien, zal 
dit in de praktijk betekenen dat maar een klein deel van het CO2 wordt omgezet in koolstof, voor het 
overige is er slechts sprake van verplaatsing van CO2. 

  Kunt U ons aangeven welke maatregelen u genomen hebt of nog gaat nemen om de enorme CO2 
uitstoot bij Twence, maar ook bij Nobian terug te dringen. 

Lokaal Hengelo ziet uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 

Roel Jaarsma 

Fractievertegenwoordiger Lokaal Hengelo 

 


